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Este guia utiliza um computador Windows para criar um pendrive formatador.

Ao formatar o display, todas as suas configurações serão perdidas. Para saber como criar e

restaurar as suas configurações, siga este procedimento.

Caso prefira assistir o procedimento em vídeo, clique aqui para acessar nossa pasta de vídeos

de Perguntas Frequentes e procure pelos vídeos 14 e 15 sobre o processo de formatação.

1. Caso possua um display de 5 polegadas, identifique se é um TI5 ou um TI5+. 

Essa etapa é crucial, pois ambos possuem arquiteturas de hardware distintas, necessitando

de formatadores diferentes. 

Siga o processo descrito no link a seguir: Link para o processo de identificação entre TI5 e

TI5+ 

2. Baixe o arquivo .zip disponível nos links abaixo, conforme o modelo do seu display, e

descompacte-o. 

Dentro desse arquivo existe uma imagem de software (.img) que precisa ser gravada em

um pen drive. 

Ti5 e Ti7: Link para formatador Ti5/7 versão 3.19.1 

Ti10: Link para formatador Ti10 versão 3.19.1 

Ti5+: Formatador disponível em breve 

3. Baixe o executável "USB Image Tool" disponível nesse link e descompacte-o. 

4. Execute o "USB Image Tool" como administrador. 

5. Escolha a opção "restaurar" e procure o arquivo .img obtido no passo 1. 

É necessário um pen drive com espaço de pelo menos 4 GB. 

Procedimento para formatar

Display Ti5, Ti5+, Ti7 e Ti10

Para formatar um display, siga os passos abaixo:

https://tix-website-resources.s3.amazonaws.com/procedimento-de-backup-para-display-ti5-ti7-e-ti10.pdf
https://bit.ly/2KX0Uyp
https://tix-website-resources.s3.amazonaws.com/Como+diferenciar+um+Ti5+de+um+Ti5%2B_.pdf
https://tix-formatters.s3.amazonaws.com/formatter_3.19.1_imx6_rev_E.img.zip
https://tix-formatters.s3.amazonaws.com/formatter_3.19.1_imx8.img.zip
https://www.alexpage.de/download/usbit/usbit.zip
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O conteúdo do pen drive será apagado 

Depois que você restaurar a imagem, você não será capaz de abrir o pen drive no Windows,

isso é normal. 

6. Após concluir o passo acima, desligue o display e insira o pen drive. 

Certifique-se que o display está realmente desligado e não apenas hibernando. 

Se necessário, remova a fonte de alimentação para garantir que está realmente desligado. 

7. Com o pendrive inserido, ligue o display novamente. 

O processo de formatação será iniciado, e pode durar vários minutos. 

Não desligue o display durante esse período. 

8. Uma vez visualizada uma tela azul com um ícone de checkmark verde (✔ ), desligue o

display, retire o pen drive e ligue-o novamente. 

9. Na primeira inicialização após a formatação, poderá ser exibida uma tela azul com um

círculo branco e o display pode reiniciar sozinho uma ou mais vezes. 

Isso é normal e faz parte da configuração inicial após a formatação.

Após alguns minutos, o display deve inicializar normalmente. 

Para conferir a versão de software instalada, acessar o menu Configurações > Sobre. O campo

Versão da aplicação deve exibir a versão do formatador.

Após esse procedimento, o display pode ser atualizado via .uti, ou pelo serviço de atualização on-

line, para versões posteriores à versão do formatador, conforme a necessidade.
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